
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
9 ΗΜΕΡΕΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΤΣΕΧΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΔΡΕΣΔΗ – ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΔΡΕΣΔΗ – ΠΡΑΓΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

 
1η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 20/12/2022, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ. (80χλμ)   
      Συγκέντρωση των εκδρομέων νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, απ΄ όπου θα πάρουμε το πλοίο για τη 
Βενετία. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ΜΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ, 21/12/2022, ΒΕΝΕΤΙΑ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ. ( 715 χλμ)  
      Άφιξη την επομένη στο λιμάνι της Βενετίας. Επιβίβαση στο πούλμαν  και αναχώρηση 
για την  πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας και πατρίδα 
του ζωγράφου της Αναγέννησης, Άλμπρεχτ Ντύρερ, τη Νυρεμβέργη. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την στολισμένη στα 
γιορτινά πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ , ΠΕΜΠΤΗ, 22/12/2022, ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ. ( 444 χλμ) 
       Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε από κοντά το επιβλητικό 
Δημαρχείο και την ιστορική Marktplatz, τους εντυπωσιακούς ναούς του Αγίου Λαυρεντίου 
και του Αγίου Σεβάλδου, το ιστορικό «Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος» στις όχθες του 
ποταμού Πέγκνιτζ και το επιβλητικό κάστρο, Kaiserburg. Ακόμη μπορούμε να δούμε το 
κτίριο που στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Σχετική 
παραμονή στον πεζόδρομο για ψώνια. Στη συνέχεια, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, το Βερολίνο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για μια βόλτα στην πόλη 
και για φαγητό κατά βούληση. Διανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23/12/2022,  ΒΕΡΟΛΙΝΟ. 
    Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση της πόλης. Θα περάσουμε από την κεντρική και 
πάντα πολυσύχναστη λεωφόρο Κουρφίρστενταμ και θα δούμε τη φημισμένη πύλη του 
Βραδεμβούργου που χτίστηκε το 1791. Ο σκοπός του κατασκευαστή της, αρχιτέκτονα Γκ. 
Λάνγκχανς, ήταν να αποτελεί σύμβολο ειρήνης, όπως φαίνεται από το τέθριππο στην 
κορυφή της που οδηγεί η θεά της Νίκης. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την λεωφόρο 
Ούντερ ντερ Λιντεν όπου θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Όπερα, το καθεδρικό ναό και 
την Αλεξάντερπλατς με το πανέμορφο κόκκινο Δημαρχείο. Επίσης, θα επισκεφθούμε το 
Μουσείο Περγάμου, με τις ελληνικές αρχαιότητες, όπου και θα δούμε την πύλη της 



αγοράς της Μιλήτου και το βωμό της Περγάμου, μοναδικό  ελληνικό αριστούργημα του 
2ου π.Χ. αιώνα αφιερωμένο στο Δία. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για βόλτα στη 
χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου όπου θα βρείτε  υπαίθριες αλλά και κλειστές 
αγορές με πανέμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα, νόστιμες γερμανικές λιχουδιές και όχι 
μόνο. Φαγητό κατά βούληση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ , ΣΑΒΒΑΤΟ, 24/12/2022,  ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΔΡΕΣΔΗ – ΠΡΑΓΑ ( 337 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σαξωνίας, 
την γραφική Δρέσδη. Θα επισκεφθούμε την πιο μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, μία πόλη – 
υπαίθριο μουσείο, με τα εξαίσια κτίσματα, που της χάρισαν προπολεμικά τον τίτλο της 
"Φλωρεντίας του βορρά" και που τότε ήταν πολύ περισσότερα. Θα θαυμάσουμε το 
Τσβίγκερ, τμήμα των ανακτόρων του βασιλιά της Σαξονίας, την πρόσοψη του 
αναγεννησιακού Ρεζιντέντσλος, το Δημαρχείο, την περίφημη εκκλησία Φράουενκιρχε κ.ά. 
Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για την όμορφη Πράγα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Αναχώρηση για περιπλάνηση στην Χριστουγεννιάτικη αγορά 
στην κεντρική Πλατεία της Πράγας και για μια πρώτη γνωριμία στα μεσαιωνικά σοκάκια 
της ολόφωτης πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 25/12/2022, ΠΡΑΓΑ. 
    Πρωινό. Αναχώρηση για να ξεναγηθούμε στη ΄΄Χρυσή Πόλη΄΄ που είναι χτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Μολδάβα. Επίσκεψη στην Καστρούπολη, την ακρόπολη της Πράγας 
που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα, το Γοτθικό καθεδρικό ναό του αγίου 
Βίτου με τα εντυπωσιακά βιτρώ και το Μαυσωλείο των Βοήων Βασιλέων. Συνεχίζουμε 
περνώντας από την παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). Θα περπατήσουμε από τη γραφική 
γοτθική Γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ΄΄Βασιλικής οδού΄΄ 
ως την πλατεία της παλιάς πόλης με το δημαρχείο και το φημισμένο Αστρονομικό ρολόι.  
Ελεύθερος χρόνος για αγορές και βόλτα στα καλντερίμια της παλιάς πόλης. Επιστροφή  
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
  
7η ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 26/12/2022, ΠΡΑΓΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (525 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ανατολικής 
Ευρώπης, τη Βουδαπέστη. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ακολουθεί 
ξενάγηση της πόλης, όπου θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την πλατεία 
των Ηρώων, τους πύργους των Ψαράδων και την εκκλησία του Αγ. Ματίας με ωραιότατα 
βιτρώ. Στη συνέχεια, θα καταλήξουμε στα φημισμένα καφέ Νιού Διόρκ και Ζερμπό, 
φημισμένα για τη μοναδική τους ατμόσφαιρα. Σας προτείνουμε μια ρομαντική κρουαζιέρα 
με το καραβάκι, στους πρόποδες του Δούναβη, διασχίζοντας το φωταγωγημένο 
μαργαριτάρι του, τη Βουδαπέστη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ, 27/12/2022, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ( 379 χλμ) . 
     Πρωινό. Αναχώρηση για το λόφο Γκέλερτ στη Βούδα της Ελευθερίας απ΄ όπου 
μπορούμε να απολαύσουμε πανοραμικά την πόλη. Συνεχίζουμε με άφιξη στο Βελιγράδι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ακολουθεί γνωριμία με την πόλη, όπου θα 
περπατήσουμε στη γεμάτη ζωντάνια κεντρική πλατεία Τέρα που αποτελεί και την καρδιά 
του Βελιγραδίου, με τα καφέ και τα γραφικά εστιατόρια. Ακόμη, θα δούμε το εντυπωσιακό 
φρούριο Καλεμεγκντάν και το ιστορικό κέντρο της πόλης με τα πολλά και εντυπωσιακά 
κτήρια του 19ου αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
9η ΜΕΡΑ,  ΤΕΤΑΡΤΗ, 28/12/2022,  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( 862 χλμ) . 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση παίρνοντας το δρόμο της 
επιστροφής. Διέλευση συνόρων μετά από σχετικό έλεγχο και με ενδιάμεσες στάσεις, 
άφιξη στην πόλη μας με όμορφες εντυπώσεις από την υπέροχη εκδρομή μας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 



 
 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  

και θα έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς 
όφελος των πελατών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των 

ξενοδοχείων. 

 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :   735 ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του 
γραφείου μας. 
- Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Βενετία, σε τετράκλινες καμπίνες εσωτερικές 
(ΑΒ4), με w/c και ντουζ. 
- Μία (1) διανυκτέρευση στη Νυρεμβέργη, δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Βερολίνο, δύο (2) 
διανυκτερεύσεις στην Πράγα, μία (1) διανυκτέρευση στη Βουδαπέστη και μια (1) 
διανυκτέρευση στο Βελιγράδι, σε επιλεγμένα ξενοδοχεία του γραφείου μας,  4****. 
- Επτά (7) πρωινά - μπουφέ. 
- Πέντε (5) δείπνα. (1-Νυρεμβέργη, 2- Πράγα, 1-Βουδαπέστη, 1-Βελιγράδι) 
- Έμπειρος συνοδός - ξεναγός, του γραφείου μας. 
- Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.Δ 339/11-6-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκεδάσεως και μουσεία. 
-  Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
- Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
- Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού. ( 16 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
 
 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνομική ταυτότητα (με τους λατινικούς 
χαρακτήρες) ή το καινούριο σας διαβατήριο. 
 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 
 
 
 

 
 
 

                Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα  
Τηλ.: 26510-34774  -  Fax: 26510-37779 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


